Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i
Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger,
kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,
kirken, de lokale moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, social- og
beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle, boligforeningen samt
afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj.

Referat fra Samvirkets introdag den 12. marts 2019
Jesper Kurdahl Larsen bød deltagerne velkommen og orienterede om dagens forløb. Herefter var der en
præsentationsrunde. Jesper fortalte dernæst om Gellerups historie, beboersammensætningen og blandt
andet om den elevationseffekt der sker i området. Effekten som også kaldes hospitalseffekten handler om at
mange socialt udsatte kommer ind i området med få ressourcer, får flere ressourcer gennem nogle år og
flytter ud af området igen. Han fortalte også om den positive udvikling i området med større tryghed, flere i
job og uddannelse mv. Snart skal der dog rives nogle blokke ned og det er desværre med til at skabe utryghed
og en følelse af marginalisering blandt beboerne.
Jesper pointerede at der er enormt vigtige samarbejdsorganer i Gellerup/Toveshøj, og at lederne af disse
organer mødes en gang om måneden og drøfter vigtige emner. Her taler man også om udfordringerne i
området. Samvirket er med til at styrke det gode samarbejde i området og Jesper opfordrede derfor
forsamlingen til at deltage i Samvirkets aktiviteter.
Leder af Lokalpolitiet, Klaus Hvegholm Jensen, tog ordet og bekræftede det gode samarbejde i området. Han
fortalte at Lokalpolitiets mål er at være tilgængelige for beboerne og at man derfor bruger meget tid på at
informere. Han fortalte også at den sidste måling har vist en markant stigning af trygheden i området. Flere
søger job hos politiet i forhold til før. Han fortalte desuden, at Lokalpolitiet bruger metoden dialog med
konsekvens. Og at man går meget op i at håndhæve, at lovgivningen gælder på samme måde i
Gellerup/Toveshøj. Han sluttede af med at fortælle at området er blevet markant bedre de sidste fire fem år
han har arbejdet her. Og at man har åbnet området så meget op, at der ikke er så mange steder man kan
gemme sig længere.
Efter de korte oplæg blev deltagerne delt op i to grupper. På grund af tre som udeblev, blev der flyttet rundt
på nogle af dem. Herefter gik turen til de forskellige besøgssteder kl. 09:40.
Grupperne kom tilbage kl. 13.40 med lidt forsinkelse, på grund af spændende debatter der trak ud.
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Opsamling efter besøgsrunden v. Jesper Kurdahl Larsen
Randa og Ilham præsenterede sig som de nye styregruppemedlemmer i Samvirket.
1. På hvilken måde bidrager de steder, I besøgte til fællesskabet i Gellerup/Toveshøj?
• Den gode by er meget spændende. Spændende at se om iværksætterne i huset kan hjælpe nogen
fra området til at blive iværksættere.
•

Filmværkstedet var også spændende i forhold til at man kan få optaget musikvideoer.

•

Jobkonsulenten Helle fra Det boligsociale hus så en mulighed for samarbejde med en fra Blixens i
forhold til at finde praktikpladser til unge.

•

I klubben har man et godt samarbejde med Tovshøjskolen. Samarbejde med fodboldklubben er
også godt. Og klubben tager også hånd om en gruppe som ikke har så mange ting.

2. Var der et eller flere steder som pirrede jeres nysgerrighed, så I enten gerne vil vide mere om
dem og/eller gerne vil samarbejde fremover?
• Sundhedsplejen var interessant set fra politiets synspunkt. Spændende at høre hvad de gør i
forhold til børns trivsel.
•

Fået indsigt i at problemerne ift. kriminelle allerede starter når de er små

•

Fået viden om hvordan underretninger fungerer og at man følger dem med udfordringer indtil de
fylder 18.

•

Fedt at høre hvor solid en ting Cirkus Tværs er. Solide grundstykker er meget gavnlige for området.
Der var mange børn som kom uden forældrene vidste det. Og nogle af børnene får uddannelser
inden for samme område.

•

Lokalcenteret har et SOSU-projekt som jobteamet fra Det boligsociale hus fik øjnene op for at de
kunne samarbejde med

3. I forhold til de besøgssteder jeres gruppe har besøgt, er I så stødt på uopdyrkede
samarbejdsrelationer?
• At man skal inddrage forældrene i børnenes forenings- og fritidsliv. Måske kunne det være et tema
på et Kvartalsmøde.
•

Rart at have en anledning til at besøge de forskellige steder og få etableret en relation. Så kan man
altid gå ind og hilse en anden dag.

•

Gik op for mig at folk er meget åbne overalt i Gellerup. Kunne være fedt at få en oversigt over
foreninger.
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Evaluering:
•

Introdag er ikke kun godt for nye medarbejdere men også nogle som har arbejdet her i længere tid.
Fordi man får en kontakt ind til de forskellige steder og så er det nemmere at kontakte dem igen.

•

Kunne man få behandlingstilbud med?

•

7 nye sygeplejersker ansat – kan vi få dem med næste gang?

•

Politiet kan godt tænkes ind i forskellige sammenhænge. Man kan sagtens bruge dem til at komme
ud og fortælle samt networke.

Tid:

Rute 1
Hanne F
Esben
Camille
Anne P.
Jacob S.
Beatrice W.

Rute 2
Helle H.
Maibritt H.
Per S
Henrik H
Maria J
Sarina M
Cung H

kl. 9.45 – 10.15

Blixens v/ Christian Fumz

Familie Centervest v/Sarah Louise
Hansen og Ane Norup

Den gode by
Karen Blixens Boulevard 7
Mail: fumz@givrum.nu
Tlf.: 25 38 20 90
kl. 10.30 -11.00

Lokalcenter v/ Charlotte
Knudsen og Ruth Jensen
Tlf.: 41 87 33 88
Mail: ckn@aarhus.dk

kl. 11.15- 11.45

CCG/Gellerup Bibliotek:
v/Bente Kjærgaard
Gudrunsvej 78

Karen Blixens Boulevard 7
Mail: shanse@aarhus.dk
Tlf.: 41 85 45 28
Klubben Gellerup v/Rikke Carlsen
Dortesvej 45-49
Tlf.: 41 85 49 44Email: rca@aarhus.dk
Fysiske helhedsplan – E&P Huset

Chadi Kayed
Tlf.: 27 13 28 85
Folkeinformation, og Bibliotek + Email: chka@bbbo.dk eller
Frivillige: Tusindfryd og
ephuset@bbbo.dk
Lokalhistorisk Arkiv
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Mail: benkj@aarhus.dk
Tlf.: 6192 9071

Pause

Frokostpause

Frokostpause

kl. 12.45-13.15

Cirkus Tværs og Art Factory
v/Søren Stockmar

Sundhedshuset v/Marianne
Hoffmann

Cirkusbygningen,
Gudrunsvej 78, gadeplan
Mobil: + 45 30 30 99 19
Email: cirkus@mail.dk

Jettesvej 10
Tlf. 51 57 51 12
E-mail: marhof@aarhus.dk

